
Regeringen försämrar ledighetslagstiftningen!  
 
Regeringen har lagt fram ett förslag om förändring av ledighetslagstiftning. De kallar denna 
försämring förenklad ledighetslagstiftning. Detta innebär i praktiken en försämring för 
medlemmar, förtroendevalda och de fackliga organisationerna, eftersom regelverket till 
studieledighetslagen försämras.  
 
 
Den borgerliga regeringen hade redan 2010 arbetat fram förslaget på ny 
ledighetslagstiftningen. De föreslog att den nya och försämrade ledighetslagstiftningen skulle 
träda i kraft 1 augusti 2010. Eftersom den borgerliga regeringen var rädda för, att den 
försämrade ledighetslagstiftningen skulle kunna påverka valrörelsen valde den borgerliga 
regeringen och riksdagsmajoriteten att inte ta upp frågan för behandling. Förslaget, 
försämringen, kommer emellertid läggas fram till riksdagen den 22 mars, för att därefter 
behandlas i riksdagens arbetsmarknadsutskott, innan det åter behandlas av riksdagen. 
Förarbetet till den förenklade ledighetslagstiftningen bygger på lagrådsremissen, enklare 
ledighetslagstiftning, som ni finner här http://www.sweden.gov.se/sb/d/108/a/138803  
 
 
I korthet innebär förslaget följande:  
•        Kvalifikationstiden för att ha rätt att söka ledighet för fackliga studier blir sex månaders    
anställning eller tolv månader arbete de senaste två åren.  
•        Ansökan om ledighet för facklig utbildning ska ske två månader innan utbildningen.  
•        Arbetsgivaren ska kunna skjuta ledigheten i sex månader. Vid utbildning som avser 
facklig utbildning och som högst omfattar en vecka gäller fjorton dagars möjlighet till senare 
läggning.  
•        Kravet på att arbetsgivare genast ska informera arbetstagare och den fackliga 
organisationen vid senare läggning av facklig utbildning, ändras till att arbetsgivaren endast 
behöver informera berörd arbetstagare om sitt beslut.  
 
Förslaget innebär att arbetstagaren inte har rätt till någon facklig utbildning det första halvåret 
som denne är anställd. Vidare ska arbetsgivaren kunna skjuta på ledighet för facklig 
utbildning, som pågår längre tid än en vecka i sex månader. Anmälan till facklig utbildning 
ska ske minst två månader innan utbildning – mot idag 14 dagar. Det kan betyda att en ny 
anställd får gå en facklig utbildning först efter 14 månader. För dem som är visstidsanställda 
eller korttidsanställda kan förslaget innebära att det går flera år innan de har rätt att gå en 
facklig utbildning. Därmed försvårar det för facket att göra snabba utbildningsinsatser och att 
planeringen av facklig utbildning väsentligt försvåras.  
För övrig utbildning föreslås att ansökningstiden ska vara två månader och att arbetsgivaren  
 
IF Metall har producerat en webbfilm där de informerar om förslaget, förenklad 
ledighetslagstiftning: http://www.youtube.com/watch?v=jr1lcMqF1Y0. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Förslag på förändringar 
 

  För facklig utbildning För annan utbildning 

  I nuvarande lag Nytt förslag  I nuvarande lag   Nytt förslag 

Kvalifikationstid Ingen  
Sex månader 
eller tolv av 
tjugofyra 

Sex månader 
eller tolv av 
tjugofyra 

 Sex månader  
 eller tolv av  
 tjugofyra 

Anmälan av 
studieledighet Ingen  Två månader           Ingen  Två månader 

Arbetsgivarens 
rätt att skjuta på 
ledigheten 

Två veckor 

Två veckor vid 
facklig utbild-
ning som är 
högst en vecka, 
vid längre 
utbildning sex 
månader 

Två veckor om 
utbildningen är 
högst en vecka, 
vid längre 
utbildning sex 
månader 

 Sex månader  

       

 I nuvarande lag Nytt förslag   

Krav vid senare-
läggning av 
utbildning 

Arbetsgivaren är 
skyldig att 
informera fack 
och arbetstagare  

Arbetsgivaren 
har informa-
tionsskyldighet 
endast till 
arbetstagare 

  

 Tolkningsföreträde  

Vid fråga om att 
skjuta upp 
ledigheten, om 
utbildningen 
avser facklig 
utbildning och 
vilka arbets-
tagare som ska 
ha företräde då 
flera vill ha ledigt  

Endast vid fråga 
om utbildning 
avser facklig 
verksamhet 

  

 


